
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag KBGB-vergadering van 10 juli 2021. 
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Marnick 

Verbeirens, Ivo Jacobs, Van Impe Mathias, Nick De Groote. 

 

Thema van de vergadering: voorbereiding algemene vergadering. 

 

1) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

2) Speelsysteem BNV. 

Omwille van Corona en om te anticiperen op eventuele maatregelen zal er tijdens seizoen 

2021-2022 als volgt gespeeld worden: 

Er zal in 3 manches gespeeld worden tegen 1 tegenstrever, maar de belle zal gestart 

worden met elk 1 bal. De aanvangspositie van beide ballen is het opgangspunt, de 

bezoeker kiest kant en is als eerste aan beurt. 

Bij het huidige sluitingsuur voor de horeca (01u00) is het aanvangsuur 18u00, maar dat 

zal evenredig vervroegd worden als het sluitingsuur zou vervroegd worden. 

De thuisspeler mag voor zijn wedstrijd niet inspelen, de bezoeker mag 2 minuten inspelen. 

De puntentelling blijft zoals ze was. 

Er is geen inschrijvingsgeld per ploeg en de 5€ per aangesloten speler moet dit jaar niet 

betaald worden, omdat het inschrijvingsgeld van het verloren seizoen niet terugbetaald 

werd. 

Er is een prijzenpot voorzien 2000€ waaruit iedere ploeg minimum 100€ zal ontvangen. 

Er zijn 15 ploegen ingeschreven en er zal in 1 reeks gespeeld worden. 

De uitgestelde wedstrijd HOE-DWK moet voor de seizoenstart gespeeld zijn volgens het 

oude reglement en met de spelers van seizoen 2019-2020. 

 

3) Begroting van volgend seizoen. 

De begroting van volgend seizoen werd goedgekeurd en zal voorgelegd worden op de 

statutaire vergadering. 

 

4) Nieuw model biljart Cornelis. 

Volgens gegevens ons verstrekt door het verbond GVP voldoet het nieuw model biljart, 

vervaardigt door de firma Cornelis, niet aan de standaardnormen van de KBGB. Er mag 

dus geen competitie op gespeeld worden. 

Biljarts moeten goedgekeurd zijn door de KBGB vooraleer ze toegelaten worden om 

competitie op te spelen. 

 

5) Interland 

De eerstvolgende Interland gaat door op 28/5/22 tijdens het BK. 

Daaropvolgende Interlands: 

November 2022 Nederland 

Mei 2023 België 

November 2024 Nederland 
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6) BK 2022 

Het wedstrijdschema voor het BK 2022 werd goedgekeurd en zal eerstdaags gepubliceerd 

worden op de site. 

 

7) Aansluiten nieuwe spelers. 

Nieuwe spelers kunnen dit jaar aansluiten vanaf 18/7. 

In een normaal seizoen kunnen nieuwe spelers aangesloten worden van 1/06 tem 31/12 

 

8) Nieuwe verbonden. 

Vrije verbonden die de intentie hebben om aan te sluiten bij de KBGB, kunnen het eerste 

jaar vrij gebruik maken van het EW, op voorwaarde dat ze het daaropvolgende seizoen 

effectief aansluiten. Het lidgeld is het eerste seizoen gratis voor nieuwe verbonden. 

 

9) D4 Belsack. 

De hiërarchische weg moet gevolgd worden en betrokkenen moeten zich richten tot het 

verbond GVP. 

 

10) Volgende vergadering. 

Zaterdag 07/08/2022. 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


